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GEMEENTE.    LES 36 
 

1 
GEBED 

 

 

Bid om Gods leiding door Zijn Geest, voor bewustwording van Zijn aanwezigheid en voor het luisteren naar Zijn stem. 

Wijd deze groep en les over gemeente bouw toe aan de Heer.  

 

2 
UITWISSELEN (20 minuten)                  [STILLE TIJDEN] 

HEBREEËN 11 - 13 

 

Deel (of lees) om de beurt in het kort wat je in een van je stille tijden uit de toegewezen Bijbelgedeelten geleerd hebt 

(Hebreeën 11 - 13). Luister naar de persoon die deelt, neem hem serieus en accepteer hem. Ga niet verder in op wat hij 

vertelt. Maak aantekeningen. 

 

3 
MEMORISATIE (5 minuten)  [SLEUTELVERZEN IN JOHANNES] 

REPETEER SLEUTELVERZEN IN JOHANNES 

 

Repeteer twee aan twee: de laatste 5 Bijbelverzen die je uit het Johannes Evangelie uit het hoofd geleerd hebt. 

(11) Johannes 11:25-26. IK BEN de Opstanding en het leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven, 

en ieder die leeft en in Mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat? 

(12) Johannes 12:32. En Ik, als Ik van de aarde verhoogd ben, zal allen naar Mij toe trekken.  

(13) Johannes 13:34-35. Een nieuw gebod geef Ik u; namelijk, dat u elkaar liefhebt; zoals Ik u liefgehad heb, moet u 

ook elkaar liefhebben. Hierdoor zullen allen inzien dat u Mijn discipelen bent: als u liefde onder elkaar hebt.  

(14) Johannes 14:6. IK BEN de Weg, de Waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.  

(15) Johannes 15:5. IK BEN de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want 

zonder Mij kunt u niets doen.  

4 BIJBELSTUDIE [EVANGELIE VAN JOHANNES]

JOHANNES 16:1-33 

 

Introductie. Johannes 14 tot 17 bestaat uit de redevoeringen van Jezus Christus bij Zijn laatste paasmaaltijd en de 

instelling van het Avondmaal. In hoofdstuk 15 werden de discipelen onderwezen wat zij moesten doen. Maar in 

hoofdstuk 16 verkondigt Jezus Christus wat God voor de discipelen zou doen.  
 

STAP 1. LEES.        GODS WOORD 

Lees. We gaan Johannes 16:1-33 met elkaar bestuderen.  

Laat ieder groepslid om de beurt één vers uit dit Bijbelgedeelte voorlezen.  
 

STAP 2. ONTDEK.    WAARNEMINGEN 

Overweeg. WELKE WAARHEID IN DIT GEDEELTE IS BELANGRIJK VOOR MIJ?  

Of: WELKE WAARHEID IN DIT GEDEELTE RAAKT MIJN VERSTAND OF MIJN HART? 

Schrijf op. Zoek een of twee waarheden in dit Bijbelgedeelte die je begrijpt. Denk erover na en schrijf je gedachten op 

in je Bijbelstudie notitieboek. 

Deel. Nadat de groepsleden ongeveer twee minuten de tijd gehad hebben om na te denken en op te schrijven, laat ze in 

de kring rond om de beurt delen wat zij ontdekt hebben.  

Hierna volgen enkele voorbeelden van ontdekkingen. Waarschijnlijk zullen de groepsleden andere ontdekkingen doen 

dan deze. 
 

16:7-11 

Ontdekking 1. Het werk van de Heilige Geest.  
 

Vers 7. Jezus zegt aan Zijn discipelen dat het goed is dat Hij weggaat, omdat alleen dan de Heilige Geest kan komen. 

Het vertrek van (de menselijke natuur/het lichaam van) Jezus Christus van deze aarde is geen tragedie, maar juist een 

triomf en een geweldig voordeel voor de christenen!  

Toen Jezus Christus nog op de aarde was, was Hij met Zijn discipelen in een beperkt gebied. Na Zijn opstanding uit de 

dood, hemelvaart, troonsbestijging en uitstorting van de Heilige Geest leeft Jezus Christus in Zijn discipelen 

wereldwijd!  
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Nu moest Jezus Christus nog eerst aan het kruis sterven en uit de dood opstaan ten einde de verlossing van mensen te 

bewerken (verdienen). Na Zijn hemelvaart en uitstorting van de Heilige Geest zou Hij de verdiensten van Zijn volbracht 

verlossingswerk door de Heilige Geest toepassen in de harten en levens van gelovigen!  

Vers 8. Jezus zegt dat wanneer de Heilige Geest gekomen is, Hij de wereld zou overtuigen van: 

• schuld omdat zij niet geloven in Jezus Christus 

• gerechtigheid van Christus die verloren mensen redt vanuit zijn onzichtbare tegenwoordigheid in de hemel  

• oordeel omdat mensen in hun ongeloof volharden ondanks het feit dat de vorst van deze (boze) wereld al 

veroordeeld is  

Het oorspronkelijke woord voor “overtuigen” (Grieks: elenchó) in Johannes 16:8 heeft verschillende goede 

betekenissen: De Heilige Geest brengt zonde aan het licht, overtuigt van de waarheid, laat mensen hun schuld beseffen, 

en weerlegt alle argumenten tegen de waarheid.  
 

 (1) De Heilige Geest brengt de zonde van de wereld aan het licht (vers 9).  

Hij overtuigt de wereld dat zij schuldig staat. Hij brengt de zonde van de wereld aan het licht, dat wil zeggen, Hij legt 

het bloot, vooral het feit dat de wereld Jezus Christus verworpen en gedood heeft. In tegenstelling tot mensen die 

vandaag de schuldvraag opzij duwen, wekt Hij in het geweten van mensen een besef van hoe erg en hatelijk de zonde is. 

Alleen wanneer mensen hun schuld beseffen en erkennen, kunnen zij zich bekeren en behouden worden.  
 

 (2) De Heilige Geest overtuigt de wereld van de waarheid (vers 10).  

Hij overtuigt de wereld van recht, dat Christus gelijk had. “De wereld” wordt hier vertegenwoordigd door de Joden die 

op het punt stonden Jezus te kruisigen en zodoende Hem als een misdadiger, dat is als een onrechtvaardige mens, te 

bestempelen (Johannes 18:30). Maar door Zijn opstanding uit de dood, ging Jezus naar God de Vader. Zijn opstanding 

uit de dood bewees dat God Jezus Christus en Zijn volbracht verlossingswerk aanvaarde, dus goedkeurde en Hem als de 

Rechtvaardige bestempelde (Handelingen 3:14-15). Als God de wereld overtuigt dat Hij en Zijn Christus “gelijk 

hebben”, dan verdoemt Hij tegelijk degenen die tot de wereld horen dat zij “ongelijk hebben”.  
 

En Hij overtuigt de wereld van gerechtigheid, dat mensen die ongelijk hebben de volmaakte gerechtigheid van Jezus 

Christus nodig hebben, die Hij door Zijn dood en opstanding verworven heeft en dat zij dat alleen kunnen verkrijgen 

door het geloof in het volbrachte verlossingswerk van Christus aan het kruis.  
 

 (3) De Heilige Geest laat de wereld haar schuld beseffen (vers 11).  

Hij overtuigt de wereld van Gods rechtvaardige (billijke) oordeel. Hij overtuigt iedereen dat het oordeel van God echt 

bestaat, billijk is en een heel serieuze zaak is. Het volbrachte verlossingswerk van Jezus Christus tijdens Zijn eerste 

komst houdt ook Gods oordeel in over de zonde, zondaren en degenen die de zonde bevorderen (als de vorst van de 

wereld). Jezus kwam naar de aarde om het werk van de Satan te vernietigen (1 Johannes 3:8)! Door Zijn verhoging aan 

het kruis, Zijn opstanding uit de dood, Zijn hemelvaart en Zijn troonsbestijging in de hemel heeft Jezus Christus de 

vorst van deze wereld buiten geworpen (Johannes 12:31). Satan staat voor eeuwig veroordeeld (voltooid tegenwoordige 

tijd)!  
 

Gedurende de oudtestamentische periode had de satan en zijn leger van demonen nog veel macht over de volken in de 

wereld (Daniël 10:13,20-21).  
 

Bij de eerste komst van Christus en aan het kruis kwamen de boze wereld en de satan veroordeeld te staan! De eerste 

komst van Jezus Christus resulteerde in de veroordeling van de boze wereld die Jezus Christus weerstond, verwierp, 

verried en in rechtszaken veroordeelde. Het leidde tot uitdrijving van de satan als de vorst van deze wereld (Johannes 

12:31; zie Openbaring 12:5-9)! De dood, opstanding en soevereine heerschappij van Christus over de hemel en de aarde 

maakten een einde aan de positie, macht en wurggreep die de satan op de volken van de wereld had (Efeziërs 1:20-21;  

1 Petrus 3:22). Het feit dat de satan uit zijn machtspositie en beheersing van de boze wereld gedreven is, betekent dat 

miljoenen mensen uit alle volken in de wereld tussen de eerste komst en wederkomst van Jezus Christus naar Jezus 

Christus getrokken worden (Johannes 12:32)! De satan kan niet langer de verkondiging van het evangelie in alle volken 

van de wereld tegenhouden. Hij kan niet langer verhinderen dat ontelbare mensen uit elke volk en taal in de wereld door 

Jezus Christus verlost wordt. De satan heeft macht over de volken verloren en kan niet voorkomen dat heel veel mensen 

uit zijn machtsdomein van de boze wereld (1 Johannes 5:18-19) overgebracht worden in het Koninkrijk van Jezus 

Christus (Kolossenzen 1:13; Openbaring 20:1-3).  
 

Bij de wederkomst zal de veroordeling van de satan aan het hele universum geopenbaard worden wanneer hij in de hel 

geworpen wordt (Matteüs 25:41; Openbaring 20:10). Een mens die luistert naar de satan en weigert zich tot Jezus 

Christus te bekeren, zal samen met de satan verdoemd worden.  
 

 

16:12-15 

Ontdekking 2. Het werk van de Heilige Geest.  
 

 (1) De openbaring van de waarheid was in de eerste eeuw nog niet voltooid (vers 12).  

Jezus zei, “Nog veel heb Ik tegen u te zeggen, maar u kunt het nu niet dragen.” Jezus Christus heeft toen, enerzijds 

vanwege hun ongeloof en anderzijds omdat er nog gebeurtenissen moesten plaatsvinden, nog niet Zijn openbaring aan 

Zijn discipelen voltooid. De discipelen zouden eerst nog van Hem wegvluchten en Hem verloochenen. En Jezus 
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Christus zou nog eerst berecht, gekruisigd en begraven worden. Daarna zou Hij nog eerst uit de dood moeten opstaan, 

opvaren naar de hemel en gaan zitten aan de rechterhand van God de Vader. Dan pas zou Hij de Heilige Geest 

uitstorten. De openbaring van Jezus Christus was toen nog niet voltooid!  
 

 (2) De openbaring zou voltooid worden door de Geest van Christus (vers 13).  

Jezus zei, “Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid.” De 

Heilige Geest zou hen niet forceren of opjagen, maar als een Gids leiden. Hij zou niet maar met een deel van de 

waarheid, maar met heel de waarheid begaan zijn. In de toekomst zouden er geen profeten1 meer komen om de 

waarheid aan te vullen of aan de openbaring van de Bijbel toe te voegen!  
 

Bepaalde mensen vandaag benadrukken alleen bepaalde populaire waarheden of halve waarheden. Maar de Heilige 

Geest benadrukt geen waarheid ten koste van een ander waarheid. De apostel Paulus kon zeggen, “Ik heb niet nagelaten 

u heel het raadsbesluit van God te verkondigen” (Handelingen 20:27)! 
 

(3) De openbaring van de waarheid werd voltooid door het schrijven van het Nieuwe Testament  

     (vers 13-15).  

Deze profetie van Jezus Christus is in vervulling gegaan. Zijn belofte dat de Heilige Geest zou komen ging in het boek 

Handelingen in vervulling! “De openbaring van de hele waarheid” ging in vervulling in het schrijven van de vier 

Evangeliën en in bijzonder in het schrijven van de brieven van de apostelen in het Nieuwe Testament (zie 2 Petrus  

3:1-2,15-16). En de openbaring van de toekomstige dingen ging in vervulling in het Boek Openbaring (zie Openbaring 

1:1).  
 

Wanneer de Heilige Geest vandaag christenen leidt, zal Hij nooit dingen zeggen die in strijd zijn met de Bijbel! “Het 

zwaard van de Geest” is altijd de woorden van de Bijbel wanneer die onderwezen of verkondigd worden (Efeziërs 

6:17)!  
 

(4) De Heilige Geest verheerlijkt Jezus Christus (vers 14).  

De Heilige Geest vestigt nooit de aandacht op Zichzelf. Hij inspireert christenen altijd om Jezus Christus te 

verkondigen! Hij past het volbrachte verlossingswerk van Jezus Christus in de levens van christenen toe. Het thema van 

Zijn onderwijzing is altijd wat Jezus Christus in het verleden gezegd en gedaan heeft, wat Jezus Christus nu zegt en doet 

en wat Jezus Christus in de toekomst zal doen. Ook ik ervaar hoe de Heilige Geest de Bijbel aan mij uitlegt terwijl ik de 

Bijbel lees en Hij maakt dat ik Jezus Christus steeds meer liefheb.  
 

STAP 3. VRAAG.           UITLEG 

Overweeg. WELKE VRAAG UIT DIT BIJBELGEDEELTE ZOU JIJ AAN DE GROEP WILLEN STELLEN? 

Laten we proberen zo veel mogelijke waarheden in Johannes 16:1-33 te begrijpen en vragen te stellen over wat we nog 

niet begrijpen.  

Schrijf op. Formuleer je vraag zo duidelijk mogelijk door gebruik te maken van vraagwoorden (wie? wat? waarom? 

hoe?) en noteer je vraag in je notitieboek. 

Oplezen. Nadat de groepsleden ongeveer twee minuten de tijd gehad hebben om na te denken en hun vraag op te 

schrijven, laat ze om de beurt in de kring hun vraag oplezen.  

Bespreek. Bespreek zo veel mogelijk van deze vragen met elkaar.  

Hierna volgen enkele voorbeelden van vragen en aantekeningen die het beantwoorden vergemakkelijken. 
 

16:2-4 

Vraag 1. Wat is de relatie tussen Johannes 14, 15 en 16? 
 

Aantekeningen. In Johannes 14 ligt de nadruk op vertroosting (bemoediging). In hoofdstuk 15 op vermaning 

(aansporing en waarschuwing). En in hoofdstuk 16 op voorzegging (profetie). Jezus voorspelde dat de Joden Zijn 

discipelen zouden vervolgen (Johannes 16:2-4). Hij voorspelde dat Hij hen (in zijn menselijke natuur en lichaam) zou 

verlaten (Johannes 16:7,16,28). Hij voorspelde dat de Heilige Geest zou komen en grote invloed op de zondige wereld 

zou hebben (Johannes 16:8-11), maar de discipelen van Christus in de hele waarheid zou leiden (Johannes 16:13-15). 

Hij voorspelde dat net daarvoor de discipelen voor een korte tijd zouden huilen en weeklagen, maar dat hun droefheid 

gauw in blijdschap zou veranderen (Johannes 16:17-23). En Hij voorspelde dat de discipelen nog diezelfde avond 

verstrooid zouden worden (Johannes 16:31-32).  
 

De aard van hoofdstuk 16 is voorspellend om te voorkomen dat de discipelen te midden van tegenstand en vervolging 

door droefheid en teleurstelling overweldigd zouden worden. De discipelen zouden kunnen gaan twijfelen of Hij alle 

macht in de hemel en op de aarde had. Dergelijke teleurstelling en vragen zouden hun geloof ondermijnen. 
 

                                                           
1 Profeten zoals Elymas in de Bijbel (Handelingen 13:6-8), Mohammed van de Islam en Joseph Smith van de Mormonen zouden de waarheid niet  

  aanvullen! Mensen die beweren dat de Parakleet (de Trooster) in de Bijbel (Johannes 14:16-17) naar Mohammed verwijst zijn fout! Want de  
  Parakleet in de Bijbel verwijst heel duidelijk naar de Heilige Geest Die van Jezus Christus getuigt (Johannes 15:26) en Jezus Christus  

  verheerlijkt (Johannes 15:13-15). Zelfs Mohammed zei  dat Jezus (Isa) is “het Woord van Allah” en “de Geest van Allah” (Surah 4:171); zie “Jezus  

  is het Woord van God” (Johannes 1:1) en “Jezus is de Geest van God” (Johannes 14:18; Romeinen 8:9-10).  
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De discipelen moeten niet denken dat hen iets vreemds overkomt wanneer verdrukkingen en vervolgingen over hen 

komen (1 Petrus 4:12). Jezus Christus was bezig zijn discipelen voor te bereiden voor de periode van de Heilige Geest 

in het Nieuwe Testament. Het Nieuwe Testament is de periode tussen de eerste komst van Christus en Zijn wederkomst. 

Het zou bestaan uit verdrukking en vervolging van christenen, maar ook uit grote invloed in de zondige wereld doordat 

mensen overtuigd zouden worden van zonden, gerechtigheid en oordeel. De nieuwtestamentische periode eindigt 

wanneer de volkomen triomf van Jezus Christus bij Zijn eerste komst helemaal zichtbaar wordt bij Zijn wederkomst. 

“In de wereld heeft u (zult u hebben) verdrukking, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen (en de wereld 

blijft voor eeuwig overwonnen) (Grieks: nenikéka) (voltooid tegenwoordige tijd) (Johannes 16:33)! 
  

 

16:16-22 

Vraag 2. Wat betekent “de korte tijd” waarin Jezus van Zijn discipelen afwezig zal zijn en zij 

zullen huilen en weeklagen?  
 

Aantekeningen. Wanneer was Jezus Christus afwezig van Zijn volgelingen? De discipelen vroegen zich af wat Jezus 

bedoelde met de woorden,  

• “Omdat Ik heenga naar Mijn Vader, en u Mij niet meer zult zien” (Johannes 16:10) 

• “Een korte tijd en u ziet Mij niet, en weer een korte tijd en u zult Mij zien” (Johannes 16:16). 

• “want Ik ga heen naar Mijn Vader” (Johannes 16:17) 

• “U zult huilen en weeklagen, maar de wereld zal zich verblijden; en u zult bedroefd zijn, maar uw droefheid zal tot 

blijdschap worden” (Johannes 16:20).  
 

Jezus Christus Zelf kondigde aan dat Zijn verwerping door de boze wereld (regeringen en mensen) op handen was. 

Eerst zouden Zijn eigen discipelen Hem gedurende drie dagen (van vrijdag voor zonsondergang tot zondag vroeg in de 

morgen) niet met hun fysieke ogen zien. Dan zou Hij (Zijn lichaam) in de graftombe liggen. Zijn menselijke geest was 

bij God in de hemel (Lukas 23:43,46). 
 

Na Zijn opstanding uit de dood hebben zij Hem veertig dagen met hun fysieke ogen gezien (Handelingen 1:3). Daarna 

zouden zij Hem gedurende tien dagen tussen Zijn hemelvaart en de uitstorting van de Heilige Geest niet met hun fysieke 

ogen zien. Maar Jezus Christus had beloofd, “Ik zal u niet als wezen achterlaten: Ik (Jezus Christus) kom weer naar u 

toe” (Johannes 14:18). En na Zijn hemelvaart bij de uitstorting van de Heilige Geest tijdens Pinksteren zouden zij Hem 

weer met hun geestelijke ogen zien, want “Hij zou alle dagen met hen zijn tot de voleinding van de wereld” (Matteüs 

28:20).  
 

Er zijn christenen die denken dat er gedurende de hele nieuwtestamentische periode gevast moet worden. Jezus had 

gezegd, “De bruiloftsgasten kunnen toch niet vasten terwijl de Bruidegom bij hen is? Zolang zij de Bruidegom bij zich 

hebben, kunnen zij niet vasten, maar de dagen zullen komen dat de Bruidegom van hen weggenomen zal zijn, en dan, in 

die dagen, zullen zij vasten” (Markus 2:19-20; Matteüs 9:15-17). Alleen gedurende de tijd dat Jezus Christus niet bij 

Zijn discipelen zou zijn, zouden zij huilen en weeklagen en vasten. Maar na Zijn opstanding uit de dood en vooral na de 

uitstorting van de Heilige Geest is Jezus Christus altijd bij hen. De teneur van het Nieuwe Testament is niet treuren en 

vasten, maar blijdschap en vieren!  
 

Zacharia 8:19 profeteerde al 420 jaar v.C., “Het vasten in de vierde, het vasten in de vijfde, het vasten in de zevende en 

het vasten in de tiende maand, zal voor het huis van Juda worden tot vreugde, tot blijdschap en tot vreugdevolle 

feestdagen (denk aan Pasen, Hemelvaart en Pinksteren)! Dus, “de korte tijd” is een verwijzing naar de periode tussen 

Zijn dood en de uitstorting van de Heilige Geest (en niet naar de hele nieuwtestamentische periode tot Zijn 

wederkomst)! Na Zijn opstanding uit de dood en de uitstorting van de Heilige Geest (Die de Geest van Christus is)  

(1 Petrus 1:11) kan niemand of niets hun vreugde meer wegnemen Handelingen 13:52; Galaten 5:22)!  
  

 

16:23-24 

Vraag 3. Wat betekent het om te bidden in de Naam van Jezus Christus?  
 

Aantekeningen. Bidden in de Naam van Jezus Christus heeft twee aspecten:  
 

 (1) Bidden in de Naam van Jezus Christus is bidden op basis van de verdiensten van Christus.  

God geeft op basis van de verdiensten van Jezus Christus. Een meer accurate vertaling van Johannes 16:23 is: “En op 

die dag zult u Mij (namelijk: Jezus) niets vragen. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u: Alles wat u de Vader (namelijk: God) 

zult vragen (bidden), zal Hij u in Mijn Naam geven.” Jezus Christus beloofde eerst dat God aan christenen zal geven in 

harmonie met Zijn hele verlossingsplan dat centreert in Jezus Christus! God de Vader geeft vergeving van zonden en 

antwoorden op gebeden op basis van Zijn liefde voor Jezus Christus en op basis van het zoenoffer voor zonden dat 

Jezus gebracht heeft.  
 

Jezus Christus is de Middellaar tussen God en mensen door Zijn volbrachte verlossingswerk aan het kruis. Als 

Middellaar heeft Jezus Christus de weg van God naar mensen geopend. Er bestaat geen andere Middellaar tussen God 

en mensen (1 Timoteüs 2:5)! In de andere godsdiensten heeft God geen open weg naar mensen toe. In andere 

godsdiensten wordt de zonde niet verzoend en is de scheiding met God niet opgeheven (zie Jesaja 59:1-2)! God luistert 

niet naar de gebeden van zondaars die niet vergeven zijn (Psalm 66:18, Spreuken 1:23-33, Jesaja 1:15; 59:1-2)! Hun 
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zonden blijven scheiding maken tussen de God van de Bijbel en mensen. Als Jezus Christus niet voor de zonde 

gestorven was, dan zou Gods volmaakte heiligheid en gerechtigheid verhinderd hebben dat Hij onheilige en 

onrechtvaardige mensen mag en zou vergeven en naar hun gebeden zou luisteren2. 

Christenen vragen op grond van de verdiensten van Jezus Christus. Johannes 16:24 zegt, “Tot nu toe hebt u niets 

gebeden in Mijn Naam; bid; en u zult ontvangen, opdat uw blijdschap volkomen zal worden.” Voordat de discipelen 

christenen werden, hoorden zij tot Gods oudtestamentische volk, Israël en als zij baden, richtten zij zich direct tot God. 

Zij gebruikten alleen de Naam “HEERE” Bijvoorbeeld in Psalm 17 begint David zijn gebed met, “HEERE, luister naar 

mijn rechtvaardige zaak, sla acht op mijn roepen, neem mijn gebed ter ore.” Gods oudtestamentische volk noemde God 

alleen “HEERE” of “God”. Zij sloten hun gebed ook niet af in de Naam van Jezus Christus. Zij keken wel uit naar de 

Messias in wie de HEERE alle volken op de aarde zou zegenen (Genesis 22:18).  
 

Maar nu was de Messias, Jezus Christus, gekomen. Hij stond op het punt gekruisigd te worden om verzoening voor 

zonden te doen. Zijn dood en opstanding zouden de weg zijn waarlangs Hij alle volken op de aarde zou zegenen. Als 

Middellaar heeft Jezus Christus ook de weg van de mens naar God geopend. Als Jezus Christus niet voor de zonde 

gestorven was, dan zou onheilige en onrechtvaardige mensen nooit in Gods heilige en rechtvaardige tegenwoordigheid 

mogen en kunnen komen (Jesaja 59:1-2; 1 Timoteüs 6:16)! Maar volgens Efeziërs 2:18 en 3:12 hebben christenen nu 

toegang tot God de Vader om met vrijmoedigheid en vertrouwen tot Hem te komen. Hebreeën 4:16 zegt, “Laten wij dan 

met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om 

geholpen te worden op het juiste tijdstip.” 
 

 (2) Bidden in de Naam van Jezus Christus is bidden in overeenstemming met Zijn wil.  

1 Johannes 5:14 zegt, “ En dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan tot God, dat Hij ons verhoort, telkens 

als wij iets bidden naar Zijn wil.”  
 

Als Middellaar heeft Jezus Christus het wezen (de natuur en karakter) van God geopenbaard. Waarom is het 

kennen van het karakter en de wil van God belangrijk voor gebed? Als Middellaar heeft Jezus Christus het essentiële 

wezen (de natuur/aard en karakter) van God aan mensen geopenbaard. Sommige mensen geloven in afgoden. Het 

essentiële wezen van afgoden is dat zij door mensen gemaakt zijn en dood zijn. Zij kunnen niet naar gebeden luisteren 

of ze verhoren (Psalm 115:6). Zij kunnen mensen geen goed (of kwaad) doen (Jeremia 10:5). Andere mensen geloven 

in goden die wispelturig en onvoorspelbaar zijn3. Niemand weet hoe tot dergelijke goden gebeden zou moeten worden. 

Maar de Levende God van de Bijbel heeft Zijn karakter aan mensen geopenbaard. Bijvoorbeeld, omdat God heilig is, 

kunnen mensen niet om onheilige dingen bidden. Omdat God barmhartig is, kunnen mensen om vergeving bidden. 

Omdat God getrouw is, kunnen mensen om hulp vragen. Daarom, hoe beter je de karakter van de God van de Bijbel 

kent, hoe beter je kunt bidden!  
 

Als Middellaar heeft Jezus Christus ook de wil van God geopenbaard. Bidden in de Naam van Jezus Christus is 

bidden in overeenstemming met Zijn wil. Bid vrijmoedig in overeenstemming met Zijn geopenbaarde wil in de Bijbel. 

En bid in afhankelijk vertrouwen voor dingen die vallen onder Zijn verborgen wil. Als Jezus Christus werkelijk je Heer 

en Meester is, dan zul je nooit bidden voor dingen tegen Zijn wil, want dat zou Hem niet behagen. 
 

Dus, bidden in de Naam van Jezus Christus is met vrijmoedigheid en vertrouwen bidden in overeenstemming met Zijn 

geopenbaarde wil en bidden voor dingen die het Koningschap en de heerlijkheid van God bevorderen.  
 

STAP 4. DOEN.    TOEPASSINGEN 

Overweeg. WELKE WAARHEDEN IN DIT BIJBELGEDEELTE HEBBEN MOGELIJKE TOEPASSINGEN VOOR 

CHRISTENEN? 

Een lijst maken. Laten we met elkaar brainstormen en een korte lijst maken van mogelijke toepassingen uit Johannes 

16:1-33.  

Overweeg. WELKE MOGELIJKE TOEPASSING WIL GOD DAT JE TOT EEN PERSOONLIJKE TOEPASSING 

MAAKT?  

Schrijf op. Als je een persoonlijk toepassing maakt, schrijf die dan op in je Bijbelstudie notitieboek. Voel je vrij deze 

persoonlijke toepassing aan anderen te vertellen of niet.  

(Let wel dat hoewel een waarheid dezelfde blijft, er een heel aantal verschillende toepassingen van deze waarheid 

mogelijk zijn. Hier volgt een lijst van mogelijke toepassingen.) 
 

1. Voorbeelden van mogelijke toepassingen uit Johannes 16:1-33.  
 

16:8-10. Telkens als jij het evangelie verkondigt, wees dan overtuigt dat de Heilige Geest de zonden van mensen aan  

het licht zal brengen, hen zal overtuigen van de waarheden in de Bijbel, van de gerechtigheid van Christus  

voor mensen die geloven en van het oordeel van God voor mensen die ongelovig blijven.  

16:12-15. Na Zijn opstanding, hemelvaart, troonsbestijging en uitstorting van de Heilige Geest, heeft Jezus Christus nog 

meer waarheden aan Zijn apostelen geopenbaard. Deze openbaringen zijn opgetekend en daarmee werd het 

Nieuwe Testament voltooid.  

                                                           
2 God hoort wel hun gebeden, maar verhoort die niet tenzij zij zich tot Jezus Christus bekeren!  
3 Sura 74:34 zegt “Aldus doet Allah dwalen wie Hij wil en leidt Hij recht wie Hij wil.” 
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16:13. De Heilige Geest leidt christenen vandaag nog steeds in de hele waarheid, maar nooit in zogenaamde  

waarheden die in strijd zijn met de openbaringen die al in de Bijbel opgetekend staan! Hij openbaart ook geen  

nieuwe waarheden die christenen aan de Bijbel zouden moeten toevoegen!   

16:19-22. Je mag leven met blijdschap en feest vieren in plaats van weeklagen en vasten, omdat Jezus Christus uit  

de dood is opgestaan en elke dag met ons is. 

16:24. Je mag met overtuiging bidden, omdat Jezus Christus de Middellaar tussen God en jou en de Middellaar tussen  

jou en God is.  

16:33. Vergeet niet dat je in deze boze wereld verdrukking zult ondergaan. Maar vergeet ook niet dat Jezus Christus  

deze boze wereld al overwonnen heeft en dat deze boze wereld (hoewel het nog in de boze ligt) aan de almacht 

van Christus onderworpen is. Daarom kunnen christenen ook “de grotere werken” in deze wereld doen door de 

macht en belofte van Christus (Johannes 14:12). 
 

2. Voorbeelden van persoonlijke toepassingen uit Johannes 16:1-33.  
 

Ik ben blij te weten dat vervolging en lijden niet noodzakelijk betekent dat ik iets fout tegenover God gedaan heb en 

daarvoor gestraft wordt. Jezus Christus heeft voorspeld dat dit zou gebeuren. Ik moet dus niet verbaasd zijn als mensen 

in de boze wereld me haten en vervolgen. Ik kijk wel uit naar de wederkomst van Christus en de vernieuwing van deze 

aarde, want dan zal de triomf over alle boze mensen een werkelijkheid voor alle eeuwigheid geworden zijn! 
 

Ik ben ervan overtuigd dat het Boek Handelingen de komst van de Heilige Geest en Zijn grote invloed precies zo 

beschrijft als het in het Oude Testament voorspeld werd. Ik geloof dat de Heilige Geest de discipelen van Jezus in de 

hele waarheid heeft geleid, zodat zij in staat waren om het leven en onderwijzingen van Jezus Christus in de vier 

Evangeliën vast te leggen en ook de betekenis van het verlossingswerk van Christus in de Brieven van het Nieuwe 

Testament vast te leggen. Ik geloof dat de Heilige Geest aan de discipelen geopenbaard heeft wat er in de toekomst gaat 

gebeuren en dat zij dat in de brieven in het Nieuwe Testament en vooral in het boek Openbaring hebben vastgelegd.  
 

STAP 5. BID.                REACTIE  

BID OM DE BEURT TOT GOD OVER ÉÉN WAARHEID WAARMEE GOD JE AANGESPROKEN HEEFT in 

Johannes 16:1-33.  

(Reageer in je gebed op iets wat je gedurende de Bijbelstudie geleerd hebt. Oefen jezelf om kort te bidden, bijvoorbeeld 

door maar één of twee zinnen te bidden. Iedereen in de groep zal verschillende dingen bidden.) 
 

STAP 5. BID.                 REACTIE  

NEEM BEURTEN EN BID TOT GOD OVER ÉÉN WAARHEID WAARMEE GOD JE AANGESPROKEN HEEFT 

in Johannes 16:1-33.  

(Reageer in je gebed op iets wat je gedurende de Bijbelstudie geleerd heeft. Oefen jezelf kort te bidden, bv. door maar 

één of twee zinnen te bidden. Iedereen in de groep zal verschillende dingen bidden.) 

 

5 GEBED (8 minuten)                                       [VOORBEDE] 

BID VOOR ANDEREN 

 

Bid in groepjes van twee of drie mensen. Bid voor elkaar en voor andere mensen in de wereld (Romeinen 15:30; 

Kolossenzen 4:12). 

 

6 VOORBEREIDING (2 minuten)          [OPDRACHTEN] 

VOOR DE VOLGENDE BIJEENKOMST 

 

Deel de voorbereiding voor de volgende keer uit op een strookje papier of laten de groepsleden het opschrijven. 

1. Toewijding. Wijd je toe om steeds discipelen te maken en de gemeente van Jezus Christus op te bouwen. 

2. Verkondig, onderricht of bestudeer de Bijbelstudie uit Johannes hoofdstuk 16 samen met een persoon of een kleine  

    groep mensen.  

3. Persoonlijke tijd met God. Houd stille tijd met God uit ongeveer een half hoofdstuk per keer uit Jakobus 1 - 3.  

    Maak gebruik van het uitgekozen Bijbelvers of de favoriete waarheid methode en maak korte aantekeningen.  

4. Memorisatie. Mediteer en memoriseer het nieuwe Bijbelvers. (1) Liefhebben en sparen. 2 Korintiërs 12:14b-15a.  

    Repeteer elke dag de laatste vijf Bijbelverzen die je uit je hoofd geleerd hebt.  

5. Gebed. Bid voor iemand of iets deze week en zie uit naar wat God doet (Psalm 5:4). 

6. Houd je aantekeningen over bouwen van de gemeente van Christus goed bij. Doe dat ook met je aantekeningen over  

    stille tijd, memorisatie, je Bijbelstudie en deze opdracht.  

    


